การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel II ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2554
โครงสร้ างเงินกองทุน
ณ สิ ้นงวด ธ.ค.54 โครงสร้ างเงินกองทุนของ ธสน. ประกอบด้ วย เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 (91.89% ของเงินกองทุนรวม
ทังสิ
้ ้น) และเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 (8.11% ของเงินกองทุนรวมทังสิ
้ ้น) โดย ธสน. ไม่มีเงินกองทุนประเภท Hybrid Tier ที่ ธปท.
อนุญาตให้ ธนาคารพาณิชย์นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 (ตารางที่ 1) ทังนี
้ ้ เงินกองทุนรวมทังสิ
้ ้น ณ สิ ้นงวด ธ .ค.54 เพิ่มขึ ้น
0.84% เป็ น 15,966.73 ล้ านบาท เทียบกับ 15,833.82 ล้ านบาท ณ สิ ้น ธ.ค.53
ตารางที่ 1 องค์ ประกอบของเงินกองทุนของ ธสน. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
หน่ วย : ล้ านบาท
เงินกองทุนของ ธสน.ประกอบด้ วย
31 ธ.ค. 2554
31 ธ.ค. 2553
1. เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
1.1 ทุนชาระแล้ ว
12,800.00
12,800.00
1.2 ทุนสารองตามกฎหมาย
2,824.55
2,752.15
1.3 กาไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร
(952.94)
(878.33)
รวมทัง้ สิน้
14,671.61
14,673.82
2. เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
2.1 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
1,295.04
1,165.05
2.2 ส่วนเกินทุนสุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุน
0.08
0.07
ประเภทเผื่อขาย
รวมทัง้ สิน้
1,295.12
1,165.12
3.รายการหัก
3.1 ส่วนต่ากว่าทุนสุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนประเภทเผื่อขาย
5.12
เงินกองทุนทัง้ สิน้ ตามกฎหมาย (1)+(2)-(3)
15,966.73
15,833.82
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ความเพียงพอของเงินกองทุน
ธนาคารใช้ วิธีการแบบ พื ้นฐานในการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน ซึง่ เหมาะสมและพอเพียงกับขนาด
ธุรกิจและขนาดองค์กรที่มีขนาดเล็กและลักษณะการดําเนินธุรกิจไม่ซบั ซ้ อนมากนัก โดยสามารถจําแนกได้ ดังนี ้
การคานวณ
วิธีท่ ีใช้
ด้ านเครดิต
เลือกใช้ วิธี Standardised Approach โดยถ่วงนํ ้าหนักความเสี่ยงแต่ละประเภทสินทรัพย์ตามผลการ
จัดอันดับเครดิตจากองค์กรจัดอันดับความเสี่ยง (External Credit Assessment Institutions: ECAIs)
ซึง่ มีนํ ้าหนักความเสี่ยง 0 - 150%
ด้ านตลาด
เลือกใช้ วิธี Standardised Measurement Method เมื่อปริมาณธุรกรรมในบัญ ชีเพื่อการค้ าของ ธสน.
ถึงระดับที่มีนยั สําคัญ (Threshold) ตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กําหนด
ด้ านปฏิบตั ิการ เลือกใช้ วิธี Basic Indicator Approach ซึง่ กําหนดให้ ธนาคารต้ องดํารงเงินกองทุนเท่ากับ 15% ของ
ค่าเฉลี่ยของรายได้ รวมต่อปี ของปี ที่รายได้ รวม > 0 ในช่วง 3 ปี ย้ อนหลัง
ตารางที่ 2 เงินกองทุนขัน้ ต่าสาหรั บความเสี่ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทของสินทรั พย์ โดยวิธี SA
หน่ วย : ล้ านบาท
เงินกองทุนขัน้ ต่าสาหรั บความเสี่ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทของ
31 ธ.ค. 2554
31 ธ.ค. 2553
สินทรั พย์
สินทรั พย์ ท่ ีไม่ ด้อยคุณภาพ
7,659.59
6,767.33
1. ลูกหนี ้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ
2. ลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
3. ลูกหนี ้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
4. ลูกหนี ้สถาบันการเงิน
243.65
300.16
5. ลูกหนี ้บริษัทหลักทรัพย์
6. ลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน
7,235.22
6,277.90
7. ลูกหนี ้รายย่อย (ลูกหนี ้ของ ธสน. ไม่เข้ าเกณฑ์ ตามนิยาม/เงื่อนไขของ ธปท.)
8. สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
18.57
18.44
9. สินทรัพย์อื่น
162.15
170.83
สินทรั พย์ ด้อยคุณภาพ
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารงสาหรั บความเสี่ยงด้ านเครดิต

237.01
7,896.60

299.99
7,067.32

ตารางที่ 3 เงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารงสาหรั บความเสี่ยงด้ านตลาดสาหรั บฐานะในบัญชีเพื่อการค้ า
หน่ วย : ล้ านบาท
เงินกองทุนขัน้ ต่าสาหรั บความเสี่ยงด้ านตลาด
31 ธ.ค. 2554
31 ธ.ค. 2553
35.62
92.69
คานวณโดยวิธีมาตรฐาน
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ตารางที่ 4 เงินกองทุนขัน้ ต่าสาหรั บความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร คานวณโดยวิธี Basic Indicator Approach (BIA)
หน่ วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 2554
31 ธ.ค. 2553
เงินกองทุนขันต
้ ่าสาหรับความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ
356.05
296.29
ตารางที่ 5 อัตราส่ วนเงินกองทุนต่ อสินทรั พย์ เสี่ยง และอัตราส่ วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่ อสินทรั พย์ เสี่ยง
หน่ วย : ล้ านบาท
อัตราส่ วน
31 ธ.ค. 2554
31 ธ.ค. 2553
เงินกองทุนทังสิ
้ ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง

15.41%

16.99%

เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

14.16%

15.74%

ตารางที่ 6 มูลค่ าเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารงสาหรั บความเสี่ยงด้ านตลาดในแต่ ละประเภท โดยวิธีมาตรฐาน
หน่ วย : ล้ านบาท
เงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารงสาหรั บความเสี่ยงด้ านตลาด โดยวิธีมาตรฐาน
31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2553
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ย
33.35
88.71
ความเสี่ยงด้ านราคาตราสารทุน
ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
2.27
3.98
ความเสี่ยงด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารง

35.62

92.69

วัตถุประสงค์ และนโยบายในการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการบริหาร
ความเสี่ยงว่าเป็ นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการธนาคารจึงได้ มีการกําหนดให้ การบริหารความเสี่ยง
เป็ นส่วนหนึง่ ในแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาองค์กร โดยเน้ นการบูรณาการการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความ
เสี่ยง และการกํากับการปฏิบตั ิงาน ตามหลัก Governance, Risk and Compliance (GRC) เพื่อให้ ธสน. มีการกํากับดูแล
กิจการที่ดี รวมทังมี
้ การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการกํากับการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดี
ทังนี
้ ้ ธสน. แบ่งประเภทของความเสี่ยงออกเป็ น 6 ประเภท ประกอบด้ วย 1) ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic
Risk) 2) ความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit Risk) 3) ความเสี่ยงด้ านตลาด (Market Risk) 4) ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
(Liquidity Risk) 5) ความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ (Operational Risk) และ 6) ความเสี่ยงด้ านชื่อเสียง (Reputational Risk)
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยอ้ างอิงตามหลักการของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึง่ ประกอบด้ วย
1. การระบุความเสี่ยง เป็ นการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยง สาเหตุ และปั จจัยภายในและภายนอกที่ทําให้ เกิด
ความเสี่ยงซึง่ จะส่งผลให้ ธสน. ไม่บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ที่กําหนดไว้
2. การประเมินและวัดระดับความเสี่ยง เป็ นการประเมินและวัดระดับความเสี่ยง โดยคํานึงถึงโอกาส (Likelihood)
และผลกระทบ (Impact) ทังความเสี
้
่ยงก่อนการควบคุม (Inherent Risk) และความเสี่ยงที่เหลืออยูห่ ลังการ
ควบคุม (Residual Risk)
3. การจัดการความเสี่ยง เป็ นการกําหนดวิธีการควบคุมและลดความเสี่ยง ซึง่ คํานึงถึงระดับความรุนแรงของความ
เสี่ยงเป็ นสํา คัญ โดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าหรื อผลตอบแทนที่ได้ รับ เพื่อให้ ความเสี่ยงอยูใ่ นระดับที่ธนาคาร
ยอมรับได้ และให้ สอดคล้ องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
4. การติดตามและรายงานความเสี่ยง เป็ นการกําหนดให้ มีระบบการติดตามผลการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ ้น
อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมความเสียหายได้ อย่างทันท่วงที ตลอดจน
ประเมินประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการระบบการควบคุมภายใน
โครงสร้ างและหน้ าที่รับผิดชอบของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารความเสี่ยง
ธสน. จัดให้ มีโครงสร้ างองค์กรที่สนับสนุนการนํากรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบตั ิอย่าง
เหมาะสมใน ธสน. ดังนี ้
คณะกรรมการธนาคาร
ทําหน้ าที่อนุมตั ิกลยุทธ์ นโยบาย รวมถึงกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานด้ านการบริหารความ
เสี่ยงของคณะกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงที่ได้ รับมอบหมาย
คณะกรรมการบริหาร
ดําเนินการตามหน้ าที่ความรับผิดชอบด้ านการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการ
ธนาคาร
ธนาคารได้ มอบหมายให้ ตามความเหมาะสมกับการดําเนินกิจการของ ธสน.
คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารในการประเมินและติดตามผล
การบริหารความเสี่ยงของคณะผู้บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการ กากับดูแล ทําหน้ าที่ เสนอนโยบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
กิจการที่ดีและความ
ความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนติดตามการปฏิบตั ิงาน ของ
รั บผิดชอบต่ อสังคม
ฝ่ ายจัดการ ให้ เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีและให้ บรรลุผล
สําเร็จตามแผนการดําเนินงานด้ านการกํากับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยส่งเสริมให้ คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานมีสว่ นร่วมในการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธสน. อย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการจัดการ
ทําหน้ าที่นําเสนอวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และแผนธุรกิจ
ประจําปี และแผนวิสาหกิจ 5 ปี
ตลอดจนระดมความคิดเพื่อปรับแผนธุรกิจในการดําเนินธุรกิจของ ธสน. ให้ สอดคล้ องกับ
สภาพแวดล้ อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทังติ
้ ดตามและรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงจําแนกตามแผนธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา หรื อเพื่อ
ทราบ
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คณะผู้บริหารความเสี่ยง

ทําหน้ าที่กลัน่ กรองกรอบนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารความเสี่ยง รวมทังเครื
้ ่ องมือ
ต่างๆ ที่ใช้ ในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนดูแลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงให้
เป็ นไปตามที่คณะกรรมการธนาคารได้ อนุมตั ิไว้
คณะกรรมการบริหาร
ทําหน้ าที่ กําหนดกลยุทธ์ใน การบริหารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องและด้ านตลาด เพื่อให้
สินทรั พย์ และหนีส้ ิน
สอดคล้ องกับนโยบายที่ ธสน. กําหนด ตลอดจนบริหาร โครงสร้ างสินทรัพย์และหนี ้สิน
ระดับความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องและด้ านตลาดให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ รวมทังบริ
้ หาร
การลงทุนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และขอบเขตการลงทุนที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการพิจารณา
ทําหน้ าที่บริหาร ควบคุม และติดตามรายงานความเสี่ยงด้ านเครดิตเฉพาะลูกหนี ้ปกติให้
สินเชื่อรายใหญ่
เป็ นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิตที่ได้ รับอนุมั ติจากคณะกรรมการ
ธนาคาร
คณะกรรมการแก้ ไขหนี ้
ทําหน้ าที่บริหาร ควบคุม และติดตามรายงานความเสี่ยงด้ านเครดิตสําหรับลูกหนี ้มีปัญหา
ให้ เป็ นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิตที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
ธนาคาร
สําหรับในระดับปฏิบตั ิการนัน้ สํานักบริหารความเสี่ย งทําหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทําร่างกรอบ /แนวทาง การ
ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ ธสน. รวมทังพั
้ ฒนาเครื่ องมือในการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี ้ ยังมี
ตัวแทนบริหารความเสี่ยงของแต่ละฝ่ ายและสํานัก (Risk Champion) ซึง่ เป็ นตัวแทนของแต่ละฝ่ ายและสํานักในการ
ประสานงานด้ านการบริหารความเสี่ยงภายในและระหว่างฝ่ ายและสํานัก เพื่อให้ การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร
เป็ นไปอย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ ้น
ขอบเขตและลักษณะของระบบการวัด ติดตาม และรายงานความเสี่ยงด้ านต่ างๆ ตามสายงาน
ธนาคารกําหนดให้ มีระบบการวัด ติดตาม และรายงานที่ครอบคลุมทุกประเภทความเสี่ยง เพื่อให้ ธนาคาร
สามารถทราบถึงปริมาณ และระดับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมความ
เสียหายได้ อย่างทันท่วงที โดยต้ องเหมาะสมและสอดคล้ องกับกลยุทธ์การดําเนินธุ รกิจของธนาคารด้ วย รวมทังเพื
้ ่อมิให้
ระบบการติดตามเป็ นภาระในการดําเนินธุรกิจของธนาคารเกินความจําเป็ น โดยมีหน่วยงานที่เป็ นอิสระจากหน่วยงาน
เจ้ าของความเสี่ยง (Risk Owner) เช่น สํานักบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบการติดตาม ความเสี่ยงในภาพรวม นอกจากนี ้
ยังมีฝ่ายงานอื่น ๆ ที่มิใช่ Risk owner ทําหน้ าที่วดั ติดตาม และรายงานความเสี่ยงด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับฝ่ ายงานของ
ตน โดยสํานักฯ รวบรวมรายงานฯ ดังกล่าวนําเสนอ คณะผู้บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อรายใหญ่ และ
คณะกรรมการธนาคาร เพื่อทราบ/พิจารณาเป็ นประจํา
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นโยบายในการป้องกันหรื อลดความเสี่ยง รวมทัง้ กระบวนการในการติดตามประสิทธิผลของการป้องกันหรื อลด
ความเสี่ยง
ธนาคารกําหนดให้ มีนโยบายในการป้องกันและลดความเสี่ยงของธนาคารให้ อยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้
ตามนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร สําหรับกลยุทธ์ และวิธีการจัดการความเสี่ยงของธนาคาร
ได้ แก่
1. การกําหนดเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
2. การกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง ได้ แก่ การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) การควบคุม
ความเสี่ยง (Risk Control) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) การกระจายความเสี่ย ง (Risk
Sharing/Spreading) การโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk
Avoidance)
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) ที่มีความ
เพียงพอสําหรับการบริหารความเสี่ยง
4. การพัฒนากระบวนการทํางานให้ มีความชัดเจน และรัดกุมเพียงพอ เช่น การกําหนดหลักเกณฑ์หรื อ
คูม่ ือการทํางานต่างๆ เพื่อใช้ ในกระบวนการปฏิบตั ิงาน โดยให้ มีระบบการติดตาม และควบคุมการ
ปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ การพัฒนาความพร้ อมของบุคลากรให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นต้ น
แนวทางที่ใช้ ในการกาหนด Limit สาหรั บการควบคุมความเสี่ยง
ธนาคารกําหนดแนวทางที่ใช้ ในการกําหนด Limit โดยพิจารณาตามตัวชี ้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators:
KRIs) ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
(Risk Tolerance) จําแนกตามประเภทความเสี่ยง เพื่อเป็ นแนวทางในการกํากับดูแลและควบคุมให้ การบริหารความเสี่ยง
ของ ธสน. อยูใ่ นระดับที่ ธสน. ยอมรับได้
บทบาทและหน้ าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
ธนาคาร ได้ มีการจัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายใน ซึง่ ว่าด้ วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต ภาระหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบ สิทธิและอํานาจของสํานักตรวจสอบ โดยตังอยู
้ บ่ นหลักการตามวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็ นมาตรฐานสากล
โดยสํานักตรวจสอบมีขอบเขตการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบ
โดยการ พิจารณาว่า
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลทังในภาพรวมขององค์
้
กรและในการดําเนินงานทุก
กิจกรรมของธนาคารที่ฝ่ายบริหารได้ จดั ให้ มีขึ ้นและดําเนินการอยูน่ นมี
ั ้ ความเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สานักตรวจสอบมีภาระหน้ าที่โดยไม่ขดั ต่ อความเป็ นอิสระและความซื่อสัตย์สจุ ริต เช่น ปฏิบตั ิงานตามที่
กาหนดไว้ ในแผนการตรวจสอบประจาปี ตามที่ได้ รับอนุมตั ิ รวมทังการปฏิ
้
บตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ ายบริหารสัง่ การ เป็ นต้ น
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ข้ อมูลทั่วไปของฐานะที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงด้ านเครดิต
นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิตของธนาคารพาณิชย์
ธนาคารมีนโยบายสินเชื่อ ที่สาคัญ เช่น การให้ สินเชื่ออย่างมีคณ
ุ ภาพ การกระจายความเสี่ยงในการให้ สินเชื่อ
และกาหนดระดับความเสี่ยงที่ธนาคารสามารถยอมรับได้ การให้ สินเชื่อที่ให้ ผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมกับสถานะ
การเป็ นหน่วยงานของรัฐที่สง่ เสริมและสนับสนุนการส่งออก การนาเข้ ารายได้ เงินตราต่างประเทศ และการลงทุนใน
ต่างประเทศ การให้ สินเชื่อโดยคานึงถึงกฎระเบียบทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทยและประเทศที่เกี่ยวข้ อง ใน
การให้ สินเชื่อนัน้ การจัดหาและพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้ มีความรู้ความสามารถด้ านสินเชื่อ และจัดสรรบุคลากร
ดังกล่าวให้ เกิดประโยชน์สงู สุด การให้ สินเชื่อโดยคานึงถึงความเสี่ยง การจัดระบบการติดตามและทบทวนสินเชื่อที่ดี และ
จัดระบบและวิธีการแก้ ไขหนี ้อย่างมีประสิทธิผลแ ละเกิดประโยชน์สงู สุดกับธนาคาร นอกจากนี ้ ในปี 2554 ธสน. ยังได้
พัฒนาฐานข้ อมูลกลางของระบบการจัดอันดับความเสี่ยงด้ านเครดิตของลูกค้ า (Credit Rating Model) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์พอร์ ตสินเชื่อ
คาจากัดความของการผิดนัดชาระหนีแ้ ละการด้ อยค่ าของสินทรั พย์
ธนาคารกําหนดคําจํากัดความของการผิดนัดชําระหนี ้ หมายถึง สินเชื่อที่ไม่ชําระหนี ้ รวมถึงการไม่ปฏิบตั ิตามหรื อ
ผิดเงื่อนไขตามสัญญาให้ สินเชื่อ สัญญาปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ บันทึกข้ อตกลง หรื อสัญญาใดที่ลกู ค้/ลูากหนี ้หรื อผู้เกี่ยวข้ องได้
ทํากับธนาคาร และใช้ บงั คับกับลูกค้ า/ลูกหนี ้หรื อผู้เกี่ยวข้ องอยู่
“หนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (Non-Performing Loans : NPLs)” หมายถึง เงินให้ สินเชื่อที่ค้างชําระเงินต้ นและหรื อ
ดอกเบี ้ย เป็ นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 3 เดือน นับแต่วนั ครบกําหนดชําระเงินต้ นหรื อดอกเบี ้ย หรื อเงินให้ สินเชื่อที่ค้าง
ชําระเงินต้ นและหรื อดอกเบี ้ยเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วนั ครบกําหนดชําระเงินต้ นหรื อดอกเบี ้ย และมีความไม่
แน่นอนเกี่ยวกับความสามารถในการชําระคืนเงินต้ นหรื อดอกเบี ้ย เว้ นแต่ธนาคารเห็นสมควรผ่อนผันในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. ลูกหนี ้ที่ได้ รับการวิเคราะห์เกี่ยวกับความสามารถในการชําระหนี ้และได้ รับการอนุมตั ิในการต่ออายุสญ
ั ญาทบ
ดอกเบี ้ยเป็ นเงินต้ น หรื อได้ รับการผ่อนผันหรื อปรับโครงสร้ างเงื่อนไขการชําระหนี ้ใหม่
2. ลูกหนี ้ที่มีหลักฐานแสดงว่าได้ ทําข้ อตกลงหรื อสัญญาเพิมเติ
่ มในการปรับโครงสร้ างหนี ้ โดยกําหนดเงื่อนไขการชําระ
หนี ้ใหม่
แนวทาง/วิธีการทางสถิติ (ถ้ ามี) ที่ใช้ ในการคานวณ General Provision และ Specific Provision
ธนาคารมีการกันเงินสํารองสําหรับลูกหนี ้ตามมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting
Standard : IAS) แบ่งเป็ น
1. การคํานวณ General Provision ประกอบด้ วย
1.1 การกันสํารองลูกหนี ้จัดชันปกติ
้
อัตราขันตํ
้ ่าที่ใช้ ในการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญร้ อยละ 1 ของยอดหนี ้ นอกจากนี ้
ธนาคารยังมีการตังเงิ
้ นสํารองของค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญตามคุณภาพหนี ้ปรับโครงสร้ างในอัตราส่วนร้ อยละ 20,
50 ของยอดหนี ้อีกด้ วย
1.2 การกันสํารองหนี ้จัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ อัตราขันตํ
้ ่าที่ใช้ ในการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญร้ อยละ 2 ของยอดหนี ้
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2. การคํานวณ Specific Provision ประกอบด้ วย
2.1 การกันสํารองหนี ้จัดชันตํ
้ ่ากว่ามาตรฐาน
อัตราขันตํ
้ ่าที่ใช้ ในการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ร้ อยละ 100
2.2 การกันสํารองหนี ้จัดชันสงสั
้ ย
อัตราขันตํ
้ ่าที่ใช้ ในการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญร้ อยละ 100
2.3 การกันสํารองหนี ้จัดชันสงสั
้ ยจะสูญ
อัตราขันตํ
้ ่าที่ใช้ ในการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญร้ อยละ 100
นอกจากนี ้ ธนาคารยังมีการกันสํารองส่วนที่เกินเกณฑ์เป็ นสัด ส่วนของยอดสินเชื่อรวมทุกงวด 6 เดือน ซึง่
สามารถปรับเปลี่ยนให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ได้ ตามความเหมาะสม
ข้ อมูลฐานะที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงด้ านเครดิตแยกตามวิธีการที่
สินทรั พย์ เสี่ยงด้ านเครดิต(วิธี SA)

ธนาคารพาณิชย์ เลือกใช้ ในการคานวณ

รายชื่อของสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกที่ธนาคารพาณิชย์ เลือกใช้ และ Country Risk Classification ของ
OECD ที่ใช้ ในการอ้ างอิง Rating แยกตามประเภทสินทรั พย์ /ลูกหนีข้ องธนาคารพาณิชย์ ในการกาหนดนา้ หนัก
ความเสี่ยง
ธนาคารใช้ การจัดอันดับความเสี่ยง (Rating) จากสถาบันจัดอั นดับความเสี่ยงจากภายนอก (Export Credit
Assessment Institutions: ECAIs) รวม 3 แห่ง ได้ แก่
1. Moody’s Investors Service
2. Standard & Poor’s
3. Fitch Ratings
เพื่อใช้ ในการคํานวณนํ ้าหนักความเสี่ยงสินทรัพย์และลูกหนี ้ ยกเว้ น กรณีไม่มี Rating จาก ECAIs ข้ างต้ น
ธนาคารจึงอ้ างอิงจาก Country Risk Classification ของ Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD) อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหนี ้ธุรกิจเอกชนนัน้ ธนาคารใช้ นํ ้าหนักความเสี่ยง 100% โดยไม่คํานึงถึง
Rating จากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก
กระบวนการที่ธนาคารพาณิชย์ ใช้ ในการกาหนด Rating จากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก
ธนาคารใช้ หลักเกณฑ์การใช้ อนั ดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกตามที่ ธปท . กําหนด (ประกาศ
ธปท . ที่ สนส . 90/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์การคํานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ านเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชย์ โดยวิธี
Standardised Approach (วิธี SA) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 และที่ ฝนส. (22) ว. 5/2552 เรื่ อง นําส่งประกาศ
ธปท. เรื่ อง หลักเกณฑ์การคํานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ านเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชย์ โดยวิธี Standardised Approach
(วิธี SA) (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552)
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ข้ อมูลการปรั บลดความเสี่ยงด้ านเครดิต โดยวิธี SA
นโยบายและกระบวนการที่ธนาคารพาณิชย์ ใช้ ในการบริหารและประเมินมูลค่ าหลักประกัน
ธนาคารมีนโยบายในการประเมินมูลค่าหลักประกันเพื่อวัตถุประสงค์ตา่ งๆ เช่น นํามูลค่าของหลักประกันมาใช้
ในการคํานวณเงินสํารองสําหรับลูกหนี ้ที่จดั ชัน้ เพื่อการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ เพื่อใช้ เป็ นมูลค่าบันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่ได้
จากการรับชําระหนี ้หรื อซื ้อจากการขายทอดตลาด และเพื่อประกอบการพิจารณาให้ สินเชื่อและพิจารณาวงเงินเพื่อจด
จํานํา จดทะเบียนจํานองหรื อบุริมสิทธิ์เหนือหลักประกัน เป็ นต้ น
สําหรับกระบวนการที่ธนาคารใช้ ในการบริหารและประเมินมูลค่าหลักประกันนัน้ ธนาคารใช้ วิธีการประเมินราคา
ตามหลักสากล เช่น การคํานวณจากต้ นทุนการก่อสร้ างหักด้ วยค่าเสื่อมราคา การเปรี ยบเทียบกับราคาตลาด และการ
คํานวณจากรายได้ สทุ ธิตอ่ ปี ที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคตก่อนทอนเป็ นมูลค่าปั จจุบนั
ทังนี
้ ้ ธนาคารกําหนดให้ มีการทบทวนราคาประเมินมูลค่าหลักประกันเป็ นประจํา โดยขึ ้นอยูก่ บั ประเภท และ
มูลค่าของหลักประกันและกําหนดให้ มีการใช้ ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระในการประเมินราคาอีกด้ วย
ประเภทของหลักประกันที่สาคัญ
หลักประกันที่สําคัญของธนาคาร ได้ แก่ 1) ที่ดิน 2) ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ าง และ 3) เงินฝาก
ประเภทของผู้คา้ ประกันและผู้ขายข้ อตกลงรั บประกันความเสี่ยงตามธุรกรรมอนุพันธ์ ด้านเครดิตที่สาคัญ
การปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิตของธนาคารมีเพียงเงินฝากเท่านัน้ โดยธนาคารยังไม่มีการนาการค ้าประกัน
หรื ออนุพนั ธ์ด้านเครดิตมาปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้ านเครดิตและด้ านตลาดในแต่ ละประเภทของหลักประกัน ผู้คา้ ประกัน และ
ผู้ขายข้ อตกลงรั บประกันความเสี่ยงตามธุรกรรมอนุพันธ์ ด้านเครดิตที่ใช้ ในการปรั บลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ยงด้ านเครดิต : หลักประกันประเภทที่ดิน ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างนัน้ ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจ
การค้ า อุตสาหกรรมยางพารา และเสื ้อผ้ าสําเร็จรูป ส่วนหลักประกันประเภทเงินฝากนัน้ ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยูใ่ นกลุม่
ธุรกิจการค้ า
ความเสี่ยงด้ านตลาด : ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยูท่ ี่ตวั๋ เงินคลังและพันธบัตร ธปท. ซึง่ มีอายุสญ
ั ญาเฉลี่ยตํ่ากว่า 1 ปี
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ข้ อมูลทั่วไปของฐานะที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงด้ านตลาด
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงด้ านตลาด โดยวิธีมาตรฐาน
ความเสี่ยงด้ านตลาด หมายถึง เหตุการณ์หรื อโอกาสหรื อความน่าจะเป็ นที่ฐานะในงบแสดงฐานะการเงินของ
ธสน. จะได้ รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย และหรื ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
และหรื อราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน จนส่งผลให้ เกิดความผันผวนต่อรายได้ และเงินกองทุนของ ธสน.

แนวทางและเครื่ องมือในการบริหารความเสี่ยงด้ านตลาด
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) เป็ นความเสี่ยงที่รายได้ ของ ธสน. ได้ รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย ด้ วยเหตุนี ้ ธสน. จึงได้ จดั โครงสร้ างอัตราดอกเบี ้ยให้ สอดคล้ องตามลักษณะสินทรัพย์
และหนี ้สิน และมีการประเมินสถานการณ์และแนวโน้ มอัตราดอกเบี ้ยอยูต่ ลอดเวลา โดยมีเครื่ องมือในการบริหารความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยที่เหมาะสมกับความซับซ้ อนของธุรกิจ เช่น การติดตามความเหลื่ อมกัน
(Maturity Gap) ระหว่างอายุของสินทรัพย์และอายุของหนี ้สิน และการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี ้ย (Interest Rate Sensitivity Analysis) ที่มีผลต่อดอกเบี ้ยรับสุทธิ (Net Interest Income: NII) ของ ธสน. ใน
ระยะเวลา 1 ปี ข้ างหน้ า และที่มีผลต่อเงินกองทุน (Economic Value of Equities: EVE) ของ ธสน. เป็ นต้ น ซึง่ เครื่ องมือ
ดังกล่าวช่วยให้ ธสน . สามารถบริหารความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ยและสามารถบริหารสินทรัพย์และหนี ้สินในแต่ละ
ช่วงเวลาได้ อย่างเหมาะสม สอดคล้ องกัน และเป็ นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการธนาคารกําหนด
ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ (Foreign Exchange Rate Risk) เป็ นความเสี่ยงที่
รายได้ และเงินกองทุนได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการทําธุรกรรมในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศหรื อจากการมีสินทรัพย์หรื อหนี ้สินสกุลเงินตราต่างประเทศ โดย ธสน. มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้ าน
อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อรักษาระดับสินทรัพย์ หนี ้สิน และรายการนอกงบดุลให้ อยูใ่ นระดับดุลยภาพ สําหรับเครื่ องมือที่ใช้ ใน
การบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สําคัญ ได้ แก่ เกณฑ์การดํารงฐานะ
เงินตราต่างประเทศรายสกุลและรวมทุกสกุล ณ สิ ้นวัน การกําหนดระดับความเสียหายสูงสุด (Stop Loss Level) สําหรับ
การทําธุรกรรมด้ านเงินตราต่างประเทศ (Proprietary FX Trading) ทุกสกุลเงิน เครื่ องมือในการวัดมูลค่าความเสียหาย
สูงสุด (Maximum Potential Loss) จากความเสี่ยงด้ านอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทังนี
้ ้ การบริหารความเสี่ยง
ด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ ธสน. สามารถดํารงฐานะเงินตราต่างประเทศเป็ นไป
ตามเกณฑ์ที่กําหนด
ความเสี่ยงด้ านราคา (Price Risk) เป็ นความเสี่ยงที่รายได้ และเงินกองทุนของ ธสน. ได้ รับผลกระทบจากความ
ผันผวนของราคาตราสารในพอร์ ตการลงทุนของ ธสน . ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ น การลงทุนในตราสาร ที่มีสภาพคล่องสูง มีความ
เสี่ยงตํ่า และได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางเครดิตอยูใ่ นระดับที่น่าลงทุน (Investment Grade) ขึ ้นไป โดยมีคณะ
กรรมการบริหารสินทรัพย์และ หนี ้สินเป็ นผู้บริหารพอร์ ตการลงทุน และควบคุมดูแลการลงทุนให้ อยูภ่ ายใต้ วงเงินลงทุน
รวมทังหลั
้ กเกณฑ์และขอบเขตของการลงทุนที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
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นอกจากนี ้ ในปี 2554 ธสน. ยังเร่งพัฒนาระบบบริหารเงิน (Treasury) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
และกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้ านตลาดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ธนาคารเลือกใช้ วิธี Standardised Measurement Method ในการคํานวณความเสี่ยงด้ านตลาด ซึง่ ปั จจุบนั
ธสน. มีสินทรัพย์เสี่ยงด้ านตลาดเฉพาะด้ านอัตราแลกเปลี่ยน และด้ านอั ตราดอกเบี ้ยเฉพาะในส่วนที่เป็ นฐานะใน Trading
Book ซึง่ แบ่งเป็ น
 General Market Risk : ต้ องดํารงเงินกองทุนสําหรับ Interest rate related Derivatives (FRA, IRS, CCRS)
โดยใช้ วิธีการบันทึกตามอายุคงเหลือก่อนครบกําหนด (Maturity Ladder Method)
 Specific Risk: ไม่ต้องดํารงเงินกองทุน เนื่องจาก Interest rate related Derivatives ไม่มี Issuer
ข้ อมูลทั่วไปของฐานะที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
วิธีการคานวณมูลค่ าเทียบเท่ าสินทรั พย์ เสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ ารที่ธนาคารพาณิชย์ เลือกใช้
ธนาคาร เลือกใช้ วิธี Basic Indicator Approach ซึง่ กาหนดให้ ธนาคารต้ องดารงเงินกองทุนเท่ากับ 15% ของ
ค่าเฉลี่ยของรายได้ รวมต่อปี ของปี ที่รายได้ รวม > 0 ในช่วง 3 ปี ย้ อนหลัง
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ข้ อมูลเชิงคุณภาพโดยทั่วไปสาหรั บความเสี่ยงของฐานะตราสารทุ
นในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ปั จจุบนั ธนาคารมีฐานะตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร ประมาณ 0.90% ของเงินกองทุน โดยเป็ นการลงทุน
ในกองทุนเปิ ดจํานวน 2 กองทุน
ความแตกต่ างของนโยบายในการบริหารความเสี่ยง
เนื่องจาก ธสน . มีภารกิจที่จะต้ องส่งเสริมและสนับสนุนส่งออกและผู้ลงทุนไทยเพื่อการพัฒนาประเทศ ดังนัน้
ธนาคารจึงมีการลงทุนในตราสารทุน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อภารกิจของธนาคาร
นโยบายที่สาคัญในการประเมินมูลค่ ายุตธิ รรมตามมาตรฐานการบัญชี สมมติฐาน และแนวปฏิบัติ ที่ใช้ ในการ
ประเมินมูลค่ ายุตธิ รรมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวปฏิบัตทิ ่ ีมีนัยสาคัญ แบ่งเป็ น
 เงินลงทุนในตราสารหนี ้หรื อ ตราสารทุนที่อยูใ่ นความต้ องการของตลาดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย แสดงด้ วย
มูลค่ายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุนจาก การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม จะแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
เจ้ าของและจะรับรู้ในงบกําไรหรื อขาดทุนเมื่อได้ จําหน่ายเงินลงทุนนัน้
 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้ องการของตลาดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป แสดงด้ วยราคาทุนสุทธิจาก
ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุนกรณีที่เกิดการด้ อยค่า ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะธนาคาร แสดงด้ วยราคาทุน
 เงินลงทุนในหน่วยลงทุน แสดงด้ วยมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (Net Asset Value) ณ วันที่รายงาน มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิที่
เปลี่ยนแปลงจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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ข้ อมูลความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ข้ อมูลเชิงคุณภาพโดยทั่วไปสาหรั บความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ย (Interest Rate Risk) เป็ นความเสี่ยงที่รายได้ ของ ธสน . ได้ รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย ด้ วยเหตุนี ้ ธสน . จึงได้ จดั โครงสร้ างอัตราดอกเบี ้ยให้ สอดคล้ องตามลักษณะสินทรัพย์และ
หนี ้สิน และมีการประเมินสถานการณ์และแนวโน้ มอัตราดอกเบี ้ยอยูต่ ลอดเวลา โดยมีเครื่ องมือในการบริหารความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา ดอกเบี ้ยที่เหมาะสมกับความซับซ้ อนของธุรกิจ เช่น การติดตามความเหลื่อมกัน (Maturity
Gap) ระหว่างอายุของสินทรัพย์และอายุของหนี ้สิน และการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ย
(Interest Rate Sensitivity Analysis) ที่มีผลต่อดอกเบี ้ยรับสุทธิ (Net Interest Income: NII) ของ ธสน. ในระยะเวลา 1 ปี
ข้ างหน้ า และที่มีผลต่อเงินกองทุน (Economic Value of Equities: EVE) ของ ธสน. เป็ นต้ น ซึง่ เครื่ องมือดังกล่าวช่วยให้
ธสน. สามารถบริหารความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ยและสามารถบริหารสินทรัพย์และหนี ้สินในแต่ละช่วงเวลาได้ อย่าง
เหมาะสม สอดคล้ องกัน และเป็ นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการธนาคารกาหนด
ลักษณะของความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพื่อการธนาคารของธนาคารพาณิชย์
จากการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ย (Interest Rate Sensitivity Analysis) ที่มีผลต่อ
ดอกเบี ้ยรับสุทธิ (Net Interest Income: NII) ของ ธสน. ในระยะเวลา 1 ปี ข้ างหน้ า พบว่าในช่วงปี 2554 ที่ผ่านมา
ผลกระทบต่อดอกเบี ้ยรับสุทธิของธนาคารในระยะเวลา 1 ปี ข้ างหน้ า (NII) ส่วนใหญ่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ธนาคารที่กาหนด
สมมติฐานสาคัญประกอบการประเมินความเสี่ยง เช่ น สมมติฐานเกี่ยวกับการชาระหนีค้ ืนก่ อนกาหนดของลูกหนี ้
ลักษณะพฤติกรรมของบัญชีเงินฝากท่ ีไม่ มีกาหนดระยะเวลา
ธนาคารกาหนดสมมติฐานสาคัญประกอบการประเมินความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
เช่น การปรับพฤติกรรมตามระยะเวลาของเงินฝาก และพฤติกรรมการชาระคืนของลูกค้ า เป็ นต้ น
ความถี่ของการวัดความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ธนาคารมีการคานวณ Interest Rate Sensitivity Analysis ของความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ยในบัญชีเพื่อการ
ธนาคารเป็ นประจาทุกสัปดาห์

